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Zápis ze zasedání Akademického senátu LF UP č. 1/06, 
konaného dne 14. února 2006


Přítomno: 23 senátorů
Omluveni: Dr. C´wiertka, L. Frčová, Dr. Hajduch, V. Hanulík, M. Havrdová, Doc. Horák, Doc. Horčička, Mgr. Ivanová, Dr. Koranda, Dr. Marek, Dr. Pilka, Dr. Riegrová, Dr. Strojil

Jednání zahájil předseda AS LF UP MUDr. Raclavský a navrhl tento program:

	Kontrola zápisu

Informace o složení nového vedení UP
	Vyjádření AS LF UP k záměru děkana jmenovat proděkana

Informace o uvolnění místa ve VR LF UP a návrh děkan na jmenování nového člena VR LF UP
Předběžný výsledek hospodaření LF UP v roce 2005
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové činnosti LF UP na období 2006 – 2010
Změny Statutu LF UP, Volebního a jednacího řádu AS LF UP a Jednacího řádu VR LF UP
Stanovisko k novele Stipendijního řádu UP, Statutu UP a k úpravám přílohy č. 1 Vnitřního mzdového předpisu UP – tabulka mzdových tarifů pro rok 2006
Informace, různé

Hlasování pro navržený program:
pro: 23			proti: 0				zdrželi se: 0

Ad. 1 Kontrola zápisu
K zápisu č. 9/05 z jednání AS LF UP dne 13. prosince 2005 nebyly vzneseny připomínky.

Ad. 2 Informace o složení nového vedení UP
Dr. Raclavský informoval se novém vedení UP v Olomouci, informace jsou zveřejněny na www.upol.cz. Dále informoval o tom, že se prof. RNDr. Jitka Ulrichová CSc. vzdala funkce proděkanky a prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. se vzdal členství v AS LF UP z důvodu jmenování prorektory UP. Na místo Prof. Weigla postupuje v souladu s výsledky voleb Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Ad. 3 Vyjádření AS LF UP k záměru děkana jmenovat proděkana
Pan děkan informoval AS LF UP, že se rozhodl po osobních jednáních jmenovat proděkanem pro vědu, výzkum a doktorská studia Doc. Mgr. Martina Modrianského, Ph.D., který se senátu stručně představil. Charakteristika působení Doc. Modrianského na fakultě a jeho publikační činnost byly zveřejněny v předstihu na stránkách AS LF UP v sekci Agenda senátu. Pan děkan požádal AS LF UP o vyjádření ke svému záměru jmenovat Doc. Modrianského proděkanem.
Protože jde o rozhodování v personální věci, je nutné tajné hlasování. Jako skrutátoři byli pro tento a následující bod jednání navrženi Doc. Študent a F. Wagner.

Hlasování o skrutátorech: 
pro: 23				proti: 0				zdrželi se: 0

Tajné hlasování o jmenování proděkanem pro V a V:
pro: 21		proti: 2				zdrželi se: 0

Usnesení č: 32:	AS LF UP souhlasí se záměrem děkana jmenovat proděkanem pro vědu, výzkum a doktorská studia Doc. Mgr. Martina Modrianského, Ph.D.

Ad. 4 Informace o uvolnění místa ve VR LF UP a návrh děkan na jmenování nového člena VR LF UP
Pan děkan informoval senátory o tom, že z Vědecké rady LF UP abdikoval prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc., z důvodu velkého pracovního zatížení. Vyjádřil svoje přesvědčení, že Prof. Veselý se bude moci v budoucnu k této funkci vrátit.
Pan děkan navrhl AS LF jako nového člena VR LF UP nového proděkana pro záležitosti vědy a výzkumu a doktorská studia Doc. Mgr. Martina Modrianského, Ph.D. z Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP. Charakteristika kandidáta byla zvěřejněna na stránkách AS LF UP v sekci Agenda senátu. Pan děkan požádal AS LF UP o schválení svého návrhu jmenovat novým členem VR LF UP Doc. Mgr. Martina Modranského, Ph.D.
	
Tajné hlasování o členství ve VR fakulty:
pro: 20		proti: 2				zdrželi se: 1

Usnesení č. 33:	AS LF UP bere na vědomí vzdání se členství ve Vědecké radě LF UP prof. MUDr. Jaroslava Veselého, CSc. a schvaluje návrh děkana jmenovat novým členem doc. Mgr. Martina Modrianského, Ph.D.

Ad 5. Předběžný výsledek hospodaření LF UP v roce 2005
Tajemník LF UP ing. Přidal seznámil senátory s předběžnými výsledky hospodaření fakulty za rok 2005. Podrobné výsledky hospodaření za celou u UP i jednotlivé součástí zpracují zaměstnanci RUP pod vedením pana kvestora na základě osnovy, kterou vydá MŠMT pravděpodobně na začátku měsíce března. Poté bude zpráva o výsledku hospodaření předložena ke schválení AS UP. Podle předběžného výsledku hospodařila LF UP s přebytkem kolem 9 mil. Kč, který bude pravděpodobně využit pro fond reprodukce majektu v roce 2006, protože změnou legislativy došlo k výraznému snížení příjmů tohoto fondu. Předseda AS LF navrhl vzít zprávu na vědomí.

Hlasování:
pro: 23				proti: 0				zdrželi se: 0

Usnesení č. 34:	AS LF UP bere na vědomí informaci o předběžném výsledku hospodaření LF UP v roce 2005
13.45 hod. odešel J. Floder

Ad 6. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové činnosti LF UP na období 2006 – 2010
Pan děkan komentoval základní body Dlouhodobého záměru, především klíčový bod 3 - hlavní cíle a priority LF UP. Dlouhodobý záměr vzešel z návrhů vedoucích ústavů a klinik a byl dokončen v rámci diskuse vedení LF UP. S materiálem se senátoři a akademická obec mohli podrobně seznámit v předstihu 2 týdnů na stránkách AS LF UP. Ke konečné podobě nebyly vzneseny připomínky. Předseda AS LF UP navrhl dokument schválit.
Hlasování:
pro: 22				proti: 0			zdrželi se: 0
	
Usnesení č. 35:	AS LF UP schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové činnosti LF UP na období 2006 – 2010.

Ad 7. Změny Statutu LF UP, Volebního a jednacího řádu AS LF UP a Jednacího řádu VR LF UP
Proděkan Doc. Kolář předložil návrhy z pověření pana děkana a postupně je komentoval:
	Návrh změn Statutu LF UP 

Jsou navrženy změny ve článku 18 - Postavení a působnost ústavů a klinik. S návrhem změn se senátoři mohli podrobně seznámit na stránkách AS LF UP. 
Prof. Mihál požádal v této souvislosti o revokování usnesení č. 30 z minulého zasedání AS LF UP, týkajícího se organizační změny IC LF UP.  AS LF UP na minulém jednání souhlasil se začleněním části stávajícího IC LF UP do IC UP a se zřízením nového oddělení informačních technologií LF UP. Na základě nových jednání navrhuje z pověření p. děkana Prof. Mihál zrušit IC LF UP bez zřízení nového oddělení s tím, že by agendu kompletně převzalo IC UP i s dořešením personálních otázek a s dořešením smlouvy na ty činnosti, které jsou zajišťovány na LF UP nad obvyklý standard. Na tyto činnosti bude uzavřena trojstranná smlouva mezi IC UP, LF UP a FN Olomouc. Pokud bude AS LF UP s touto revokací souhlasit, navrhuje současně z pověření pana děkana vypustit z Přílohy č. 1 ke Statutu LF UP (organizační schéma) položku IC LF UP.
Hlasování návrhu na revokaci:
pro: 22				proti: 0				zdrželi se: 0
 
Usnesení č. 36:	AS LF UP revokuje své usnesení č. 30 ze dne 13. prosince 2005 takto: AS LF UP schvaluje zrušení IC LF UP k datu začlenění IC LF UP do struktury IC UP.

Hlasování o změnách v Statutu LF UP:
pro: 22		proti: 0				zdrželi se: 0

Usnesení č. 37:	AS LF UP schvaluje změny Statutu LF UP a změny Přílohy č. 1 Statutu LF UP

14:00 hod. odešla Mgr. Míková

	Návrh změn Volebního a jednacího řádu AS LF UP

Text předloženého návrhu vychází z podnětů senátorů podaných v průběhu minulého roku, z podnětů legislativní komise AS LF UP a dále byl upraven Doc. Kolářem na základě připomínek p. děkana, který je podle novelizovaného zákona o VŠ předkladatelem návrhu. Na základě zveřejnění návrhu na stránkách AS LF UP ve dvoutýdenním předstihu dále podal připomínky technicko-legislativního charakteru Prof. Hálek, které byly po posouzení předkladatelem zapracovány v čl. 9, 15, 22, 29, 31, 32. Doc. Kolář dále uvedl, že novela zákona o VŠ umožňuje jednokolové volby senátu bez povinné minimální účasti voličů. Před hlasováním o VJŘ AS LF UP by se proto měl AS LF UP rozhodnout, zda chce tuto změnu do nového VJŘ promítnout. Předseda AS LF UP navrhl schválit jednokolovou volbu do AS LF UP, protože členové akademické obce jsou o konání voleb v předstihu informováni a nic jim nebrání využít svého volebního práva.
Hlasování o jednokolových volbách:
pro: 19				proti: 0				zdrželi se: 2

Na základě výsledků hlasování byla ke konečnému hlasování předložena verze VJŘ AS LF UP zahrnující jednokolové volby do AS LF UP.

Hlasování pro předložený návrh VJŘ AS LF UP:
pro: 21				proti: 0				zdrželi se: 0

Usnesení č. 38:	AS LF UP schvaluje nové znění Volebního a jednacího řádu AS LF UP včetně přílohy č. 1.

	Návrh nového znění Jadnacího řádu Vědecké rady LF UP

Doc. Kolář dále z pověření p. děkana předložil ke schválení vnitřní předpis Jednací řád Vědecké rady LF UP. Poukázal zejména na článek č. 1, bod 2) , funkční období členů vědecké rady se ze tří let zkracuje na jeden rok. 
Pan děkan uvedl, že hlavním důvodem navrhované změny je zkušenost, kdy v případě časté absence člena VR bylo obtížné ho odvolat. Pokud bude AS LF UP souhlasit se změnou, bude možné na základě zkušeností s účastí konkrétní členy VR LF UP příp. ve funkci nepotvrdit pro další období.
Hlasování:
pro: 21				proti: 0				zdrželi se: 0

Usnesení č. 39:	AS LF UP schvaluje nové znění Jednacího řádu VR LF UP.

Ad 8. Stanovisko k novele Stipendijního řádu UP, Statutu UP a k úpravám přílohy č. 1 Vnitřního mzdového předpisu UP – tabulka mzdových tarifů pro rok 2006
Dr. Raclavský informoval o naléhavé žádosti p. rektora cestou děkanů fakult a p. předsedy AS UP cestou předsedů AS fakult o projednání změn vnitřních předpisů UP v souvislosti s novelou VŠ zákona. Univerzita se dostala po schválení novely do stavu, kdy některé její předpisy nejsou v souladu se zákonem a je nutné je urychleně upravit, aby nebylo ohroženo např. vyplácení stipendijí. AS UP má ve svém volebním a jednacím řádu ustanovení, podle kterého musí být všechny vnitřní předpisy projednány v akademických senátech fakult UP, bez nutnosti vyslovení souhlasu či schválení. V současném urgentnosti proto AS UP již nutné změny projednal a schválil, aby byl celý proces dokončen, musí být předpisy také projednány v AS fakult.
Dr. Raclavský doporučil, aby AS LF UP v této nouzové situaci vyhověl AS UP a materiály projednal, i když jde o zcela formální krok. V budoucnu zvažuje požadavek, aby byly materiály, které mají jednotlivé  senáty projednávat, vždy rozesílány alespoň předsedům fakultních senátů nejpozději v okamžiku, kdy jsou rozesílány členům AS UP. Pokud by fungoval tento logický postup, mohly by fakultní senáty tyto materiály řádně projednat včas.
Dr. Raclavský krátce demonstroval navržené změny Statutu UP v článcích 22, 23 a 24, novelu Stipendijního řádu UP a změny přílohy č. 1 Vnitřního mzdového předpisu UP – tabulka mzdových tarifů pro rok 2006, včetně úprav, které byly přijaty na zasedání AS UP 1. února 2006. Navrhl vzít změny na vědomí, protože již byly AS UP schváleny.
Hlasování:
pro: 21				proti: 0				zdrželi se: 0

Usnesení č. 40:	AS LF UP bere na vědomí navržené změny Statutu UP v článcích 22, 23 a 24, novelu Stipendijního řádu UP a změny přílohy č. 1 Vnitřního mzdového předpisu UP – tabulka mzdových tarifů pro rok 2006.

Ad. 8 Informace, různé

Dr. Raclavský informoval o jednání sněmu Rady VŠ, do kterého byl za LF UP delegován a kde se stal členem komise pro vědu a komise pro hodnocení kvality vysokých škol. Odkaz na zápis ze sněmu bude členům AS LF UP rozeslán v okamžiku jeho zveřejnění na stránkách RVŠ.

E. Pukančíková pozvala všechny senátory a hosty na Ples mediků, který se bude konat v pátek 24. 2. 2006 ve Slovanském domě.

Na závěr jednání upozornil Doc. Kolář na novelu vysokoškolského zákona č. 552/2005 Sb., která je platná od 1. 1. 2006, kterou je vhodné si podrobně prostudovat.

Příští zasedání AS LF UP se bude konat dne 28. 3. 2006 ve Velké posluchárně TÚ.


V Olomouci dne 17. 2. 2006


Zapsala: Iva Suchánková





MUDr. Vladislav Raclavský, Ph. D.
předseda AS LF UP

